BASISWOORDEN

HOOFDSTUK 19 BASISWOORDEN UIT HET PENSUM
Blok 1 (Hfdst. 2, 3, a)
h{kw
oJ Zeuv~, Diov~, Diiv,
Diav
oJ/hJ pai`~, paidov~
o{de, h{de, tovde
o{~, h{, o{
tivktw, aor. e[tekon
pote
to; pu`r, purov~
ejk/ejx + gen.

oJ qeov~

...te
to; u{dwr, u{dato~

gekomen zijn, komen
Zeus
1. kind, zoon, dochter
2. slaaf
deze, dit, de/het volgende
1. die, dat (betrekk.)
2. (met ingesloten antecendent)
wie, wat
baren, ter wereld
brengen, voortbrengen
eens, ooit, soms
vuur
1. uit
2. sinds
3. afkomstig van,
ten gevolge van
god
en...
water

oJravw, fut. o[yomai
aor. ei\don
aor. pass. w[fqhn
hJ mhvthr, mhtrov~
e[ggu~ + gen.
oJ oi\ko~
e[ti
ajqavnato~ (2)
eij~/ej~ + acc.

zien

hJ povli~, povlew~
prw`to~
prw`ton (bijw.)

stad, stadstaat
eerst
eerst, in de eerste plaats,
in het begin
gaan, komen

moeder
dichtbij
huis, woning, erf
nog
onsterfelijk
1. ...in, naar, binnen
2. tot (temporeel)
ejmov~
mijn (eigen)
hJ u{bri~, u{brew~
overmoed, agressie,
arrogantie
goedkeuren, prijzen,
(ejp)ainevw
instemmen met
tivqhmi, aor. e[qhka
1. leggen, plaatsen
2. (+ 2 acc.) maken tot
hJ qugavthr, qugatrov~ dochter
ejgwv
ik
kaluvptw
bedekken

Blok 2 (Hfdst. 2, 3, b)
leivpw, aor. e[lipon
perf. levloipa
te...te
to; tei`co~, teivcou~
eujdaivmwn,
eujdaivmono~
pa`~, pa`sa, pa`n,
gen. pantov~
parav/par∆ + acc.

verlaten, achterlaten,
overlaten
en
muur (van een stad)
gelukkig, welvarend

1. (ge)heel, ieder
2. (mv.) alle
1. naar (de zijde van)
2. langs
3. in strijd met
kei`mai
liggen
oJ ”Ellhn, ”Ellhno~ Griek
oJ bavrbaro~
niet-Griek, vreemdeling
e[cw, fut. e{xw/schvsw 1. hebben, houden
2. (+ inf.) kunnen
aor. e[scon
3. (+ bijw.) er...aan toe zijn,
impf. ei\con
...zijn

e[rcomai, fut. ei\mi
aor. h\lqon
perf. ejlhvluqa
ejkei`

		
		
i{na

ei[hn
oJ daivmwn, daivmono~

daar, daarginds (meestal
gezegd van iemand/iets die/
wat ver verwijderd is)
1. (+ conj./opt.) opdat,
om te
2. (+ ind.) waar (betrekk.)
1e p. ev. optativus van eijmiv
(zijn)
1. goddelijk wezen, god
2. lot
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Blok 3 (Hfdst. 2, 3, c)
hJ gh`
aarde, grond, land
douv~, dovnto~
part. aor. van divdwmi
geven
divdwmi, aor. e[dwka
hJ ceivr, ce(i)rov~
hand, arm
dat. mv. tai`~ cersiv(n)
ejpeiv/ejpeidhv
1. toen, nadat

h{kista (bijw.)
crhv + inf./A.c.I.
fuvomai, aor. e[fun
oJ qnhtov~
qnhtov~ (bijv. nw.)
ti~, ti, gen. tino~

(zonder accent)

2. aangezien, nu (voegw.)
3. (+ a[n + conj./opt.)
wanneer, zodra als, nadat
allerminst, in de laatste
plaats
het is nodig/wenselijk,
het moet
groeien, ontstaan
sterveling
sterfelijk
1. (zelfst.) iemand, iets, mv.
sommige(n), enige(n)
2. (bijv.) een, een zekere,
mv. sommige, enige

kteivnw aor. e[ktanon/
e[kteina
o{ti (voegw.)
oJ gavmo~
aujtov~
oiJ dovmoi (mv.)
to; o[ro~, o[rou~
oijkevw
ajnagkavzw
o{so~ (betrekk. vnw.)
hJ gunhv, gunai`ko~
h\san
u{po/u{p∆/u{f∆ + dat.
kavqhmai

doden
1. dat
2. omdat
3. wat (in afh. vraag)
huwelijk
zelf
huis, paleis
berg, gebergte
(be)wonen
noodzaken, dwingen
(zoveel, zo groot) als
vrouw
3e p. mv. impf. van eijmiv (zijn)
onder, aan de voet van
zitten

Blok 4 (Hfdst. 2, 3, d)
dei` + A.c.I./inf.

het is nodig dat, het/men
moet
manqavnw aor. e[maqon leren kennen, vernemen,
begrijpen
mhv
1. niet (bij imp., conj. van
		
aansporing en verbod, en opt.
		
van wens)
2. dat (na ww. van vrezen)
ejqevlw/qevlw,
willen, bereid zijn
aor. hjqevlhsa
part. van eijmiv (zijn)
w[n, ou\sa, o[n
gen. o[nto~, ou[sh~
1. boven
uJpevr + gen.
2. ter bescherming/
verdediging van, ten
behoeve van
faivnomai,
zich tonen, verschijnen
fut. fanhvsomai
aor. ejfavnhn
...en
te...kaiv
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katav/kat∆/kaq∆ + acc.

1. verspreid over, ter
hoogte van
2. volgens, wat betreft
ajpov/ajp∆/ajf∆ + gen.
1. van...vandaan, vanaf
2. vanaf, sinds
wjqevw
stoten, duwen
ejn + dat.
in
oujdamou`
nergens
givgnomai,
1. geboren worden,
ontstaan
fut. genhvsomai
2. worden (als
aor. ejgenovmhn
koppelwerkwoord)
perf. gevgona
3. gebeuren
deivknumi, aor. e[deixa aanwijzen, (aan)tonen
a[llo~
ander, overig
hJ cqwvn, cqovno~
1. aarde, grond
2. land
ejnqevnde
van hier
eu\ (bijw.)
goed
oJ pou`~, podov~
voet, poot
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ejmautovn, ejmauthvn

mij, mezelf

(acc.)
hJ ojrghv
suvn/xuvn + dat.

woede, toorn, drift
met, in gezelschap van,
met behulp van

ta; o{pla
a[gw, aor. h[gagon
to; ei\do~, ei[dou~
oJ ajnhvr, ajndrov~

wapens
leiden, brengen
1.gestalte, uiterlijk
2.vorm, soort
man

+ conj./opt.
+ part.
		
+ part. fut.
+ superlativus

opdat, om te
omdat, alsof (subjectieve
mening)
(met de bedoeling) om te
zo . . . mogelijk

oJ fivlo~
sov~
aijsqavnomai,
aor. hj/sqovmhn
parav/par∆ + gen.
e{toimo~
oJ a[nqrwpo~
hJma`~
hJmei`~
duvnato~

vriend
jouw, uw
(be)merken, waarnemen

Blok 5 (Hfdst. 2, 3, e)
ajllav/ajll∆

		
ai[rw
ajmfiv/ajmf∆ + acc.
wJ~

		
		

1. maar, toch (in nazinnen)
2. vooruit! (bij imperativi en
conj. van aansporing)
optillen, oppakken
om...heen, rondom
1. hoe; (zo)als (vaak
voorafgegaan door ou{tw~)
2. dat (bij werkw. van zeggen)
3. toen, zodra
(voegwoord)

Blok 6 (Hfdst. 4, 2, a)
tiv~, tiv; gen. tivno~;

1. wie, wat (zelfst.)
2. welk(e) (bijv.)
hJ puvlh
poort
to; a[stu, a[stew~
stad
ei\mi
1. gaan, komen
2. zullen gaan, zullen
komen (fut. van e[rcomai)
zhtevw
zoeken
oi\da (perf.)
weten, kennen
oJ prevsbu~, prevsbeo~ oude man
gevraio~
oud, bejaard
fivlo~
geliefd, dierbaar

mevga~, megavlh, mevga

(van de kant) van
bereid, gereed
mens, man, persoon
ons (acc. van hJmei`~)
wij (nom.)
1. in staat
2. mogelijk
groot

suv
oJ gevrwn, gevronto~
oJ quvrso~
ou[te...ou[te
hJ nuvx, nuktov~

3. (+ A.c.I.) menen
4. (+ 2 acc.) beschouwen
als, houden voor
jij, u
oude man, grijsaard
thyrsos(staf)
noch...noch
nacht

Blok 7 (Hfdst. 4, 2, b)
poi`;
kaqivsthmi,
aor. kaqevsthsa
hJgevomai

waarheen?
1. neerzetten
2. (+ 2 acc.) maken tot,
aanstellen als
1. (+ dat.) de weg wijzen,
voorgaan, leiden
2. (+ gen.) het bevel voeren
over
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hJ hJmevra
hJduv~, hJdevo~
oJ aujtov~
pavscw, aor. e[paqon
ou[koun;
oujkou`n;
o{moio~ + dat.

dag
aangenaam, fijn
dezelfde
lijden, te verduren
hebben, ondervinden,
ervaren
dan niet? soms niet?
(dan) niet? toch zeker
wel?
gelijk aan, gelijkend op

hJ timhv

(ej)kei`se
movno~
movnon (bijw.)
kakov~
makrov~
mevllw

eer, waarde, aanzien
daarheen
alleen
slechts, alleen maar
slecht, laf
lang
1. (+ inf. prs.) op het punt
staan
2. (+ inf. fut.) zullen, van
plan zijn

Blok 8 (Hfdst. 4, 2, d)
ajnav/ajn∆ + acc.

langs...omhoog,
(verspreid) over
ta; kakav
rampen, onheil, ongeluk
hJmi`n
(aan/voor) ons (dat. van
		
hJmei`~)
o{sti~, h{ti~, o{ti/o{ ti 1. (een willekeurig)
iemand/iets, die/wat
2. (vaak) ieder die; alwie
alwat
3. wie, wat (in afh. vraag)
timavw
eren
oJ corov~
dans, koor
mevso~
middelste, in het midden
(predicatief), middenplhvrh~, plhvrou~
vol met
+ gen.
i{sthmi, aor. e[sthsa 1. plaatsen, oprichten, tot
staan brengen
2. (+ 2 acc.) aanstellen als

dh;
dus, dan, natuurlijk
lambavnw, aor. e[labon nemen, krijgen,
a[peimi
levgw, fut. ejrw`
aor. ei\pon
aor. pass. ejrrhvqhn
perf. ei[rhka
perf. pass. ei[rhmai
pauvw

tavca (bijw.)

gevangen nemen
afwezig zijn
zeggen, spreken, vertellen

1. (+ acc.) doen stoppen
2. (+ gen. en acc.) iemand
doen ophouden met iets
1. weldra, spoedig
2. misschien

Blok 9 (Hfdst. 4, 2, e/f)
oJ xevno~
hJ cavri~, cavrito~
hJ telethv
ei[sw/e[sw
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1. vreemdeling
2. gast(vriend), gastheer
1. charme
2. gunst, dienst, dank
inwijdingsfeest, ritueel
1. (bijw.) naar binnen
2. (+ gen.) binnen

to; sw`ma, swvmato~
cwriv~ + gen.
tevmnw
ejkei`no~, ejkeivnh,
ejkei`no
fhmi/fhmiv

lichaam
apart van, zonder
snijden
1. die
2. hij, zij, het
zeggen, beweren,
ja zeggen
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ou|to~, au{th, tou`to

1. die, deze, dit, dat (de
aangesprokene is dichtbij)
2. hij, zij, het, laatstgenoemde (met nadruk)
yeuvdomai
liegen
deinov~
1. verschrikkelijk
2. geducht, knap,
bedreven
a[xio~ + gen.
waard, waardig
uJbrivzw
1. agressief/overmoedig
handelen
2. mishandelen,
molesteren
oJ pathvr, patrov~
vader
poluv~, pollhv, poluv, veel
gen. pollou`
ouderdom
to; gh`ra~, ghvrw~
uJmw`n
(van) jullie (gen. van uJmei`~)
uJmei`~
jullie (nom.)
		

oJ nou`~
ejleuqerov~
peivqw
au\/au\qi~
nevo~
oJ misqov~
ponhrov~
o{pou
oujdevn

oujkevti
aijdevomai

to; gevno~, gevnou~

geest, verstand
vrij
overtuigen, overreden
1. opnieuw, weer
2. op zijn beurt
nieuw, jong
loon, soldij
slecht
waar ook maar
1. niets, geen enkele
2. (bijw.) volstrekt niet,
geenszins
niet meer
1. zich schamen
2. respecteren, ontzag
hebben voor
1. geslacht, afkomst
2. soort, klasse

Blok 10 (Hfdst. 4, 2, h, i)
kalov~
metav/met∆/meq∆ + gen.
hJmw`n
oJ novmo~
nu`n
fronevw
eij
fhv/~
parav/par∆ + dat.
dokevw fut. dovxw
aor. e[doxa
a[qlio~
trevfw, aor. e[qreya
kreivttwn,
kreivttono~
deu`ro
to; kavra, kratov~

mooi, goed, passend
(samen) met
(van) ons (gen. van hJmei`~)
1. gewoonte, gebruik
2. wet
nu, dus, dan
1. denken
2. verstandig zijn
1. indien, als (conditioneel)
2. of (in afh. vraagzin)
jij zegt (2e p. ev. van fhmi)
aan de kant van, bij
1. (+ dat. en inf.) schijnen,
de indruk maken
2. (+ A.c.I.) menen
ongelukkig
voeden, grootbrengen,
onderhouden
sterker, beter

oJ kissov~
ijwvn, ijonto~
oJ didavskalo~
hJ divkh

a[nw (bijw.)
kavtw (bijw.)
oJmou`
oJ a[nemo~
mavlista (bijw.)
dravw
hJ novso~
devsmio~
tugcavnw, aor. e[tucon

klimop
part. prs. van ei\mi (gaan)
leraar
1. recht
2. rechtszaak, proces
3. vonnis, straf
omhoog, boven
(naar) beneden, onder
op dezelfde plaats, samen,
bijeen, tegelijk
wind
het meest, het liefst,
vooral, bij uitstek
doen, handelen
ziekte
geboeid
1. (+ gen.) treffen, krijgen
2. (+ part.) het geval wil
dat, ... toevallig, ...net,
... juist

hierheen
hoofd (acc. ook to;n/to;
kra`ta)
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(ajpo)qnhv/skw,
sterven, gedood worden
fut. (ajpo)qanou`mai
aor. (ajp)evqanon
perf. tevqhnka

aiJ Qh`bai

Thebe

e{pomai + dat.,
impf. eiJpovmhn
aor. eJspovmhn
kissinov~ (bijv. nw.)
peiravomai + gen.
aijscrov~
duvo
pivptw, fut. pesou`mai,
aor. e[peson
o{mw~ (bijw.)
douleuvw
o{pw~ mhv
o{pw~

volgen, meegaan met

Blok 11 (Hfdst. 4, 2, j)
jij weet (2e p. ev. van oi\da
weten)
pou`;
waar?
oJ lovgo~
woord, gesprek, verhaal,
bericht
h[dh
1. reeds
2. nu
3. eindelijk
4. voortaan
privn
1. (bijw.) vroeger, tevoren
2. (+ A.c.I./inf./ pers.vorm)
		
voordat, alvorens
kaivper + part.
hoewel
a[grio~
wild, woest
mhdeiv~, mhdemiva,
1. niemand, niets (zelfst.)
mhdevn, gen. mhdenov~ 2. geen enkel(e) (bijv.)
mhdevn
1. niets, geen enkele (onz.
van mhdeiv~)
2. volstrekt niet,
geenszins (bijw.)
oi\sqa

to; pra`gma,
pravgmato~

van klimop (gemaakt)
proberen, trachten
lelijk, schandelijk
twee
vallen
toch
slaaf zijn, dienen
opdat niet
1. hoe, zoals
2. (+ conj./opt.) opdat,
om te
1. daad, handeling
2. zaak, aangelegenheid

Blok 12 (Hfdst. 5, b)
oujdeiv~, oujdemiva,
1. niemand, niets (zelfst.)
oujdevn, gen. oujdenov~ 2. geen enkel(e) (bijv.)
rJav/dio~
gemakkelijk
oJ Tmw`lo~
Tmolus(gebergte)
pou (bijw.)
1. ergens, denk ik

2. misschien
gooien, werpen, treffen

bavllw, fut. balw`
aor. e[balon
aor. pass. ejblhvqhn
perf. bevblhka
perf. pass. bevblhmai
cirkel, kring
oJ kuvklo~
ejnteu`qen (bijw.)
1. daarvandaan
hJ patriv~, patrivdo~
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2. daarna
vaderland

povqen;
baivnw, aor. e[bhn
perf. bevbhka
ejnqavde
zeuvgnumi
povteron...h[
to; o[mma, o[mmato~
ta; o[rgia
eijdevnai
quvw
ajkouvw
fut. ajkouvsomai
perf. ajkhvkoa

waarvandaan? vanwaar?
gaan, stappen
hier, hierheen
verbinden, onder het juk
spannen
of...of (in een vraagzin)
oog
riten, (mysteriën)feest
inf. van oi\da weten
offeren
horen, luisteren naar
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Blok 13 (Hfdst. 5, c)
safhv~, safou`~
poi`o~;
...ge

		
		
		
sofov~

duidelijk
hoedanig? wat voor?
geeft meestal nadruk aan een
woord of woordgroep: het best
te vertalen door klemtoon te
leggen, soms ‘tenminste’
verstandig, wijs, slim

prw`ta (bijw.)
kakivwn, kakivono~
poluv + compar.
ma`llon (bijw.)
h[
metav/met∆/meq∆ + acc.

eerst, in de eerste plaats
slechter
veel
meer, liever, eerder
1. of
2. (na compar.) dan
na

Blok 14 (Hfdst. 5, d/e)
qrasuv~, qrasevo~
e[peita
paradivdwmi
fevrw, fut. oi[sw
aor. h[negkon
e[ndon (bijw.)
fulavttw

onverschrokken
1. daarna, vervolgens
2. dan
overleveren, overgeven
dragen, brengen

binnen
bewaken, de wacht
houden
luvw
losmaken
o{tan (= o{te a[n) + conj. wanneer
hJ bavkch
bacchante
kalevw, aor. ejkavlesa 1. roepen
aor. pass. ejklhvqhn 2. (+ 2 acc.) noemen
i{stamai, aor. e[sthn gaan staan, blijven staan
perf. e{sthka
dichtbij
plhsivon (bijw.)
pavreimi
aanwezig zijn, bijstaan
fanerov~
duidelijk

ajsebhv~, ajsebou`~
katafronevw + gen.
devw
swvfrwn, swvfrono~
zhvw
oujde
to; o[noma, ojnovmato~
cwrevw
ejpiv/ejp∆/ejf∆+ dat.
ktavomai
kevkthmai
toi
ajdikevw

goddeloos, zonder ontzag
minachten
(vast)binden, gevangen
zetten
verstandig, wijs,
bezonnen, beheerst,
ingetogen
leven
1. en niet
2. ook niet, zelfs niet
naam
gaan
aan, bij
(zich) verwerven
ik bezit (perf. van ktavomai)
let wel
onrecht doen, onrechtvaardig (be)handelen

Blok 15 (Hfdst. 6, b/c)
oJ a[ggelo~
Qhbai`o~
oJ Kiqairwvn, w`no~
ou[pote
leukov~
hJ spoudhv

fravzw
crhv/zw + gen.
to; tavco~, tavcou~

bode
Thebaans
Cithaeron
nooit
wit
1. serieuze inspanning,
moeite
2. haast
meedelen
nodig hebben, verlangen
snelheid

devdoika (mhv) (perf.)
e[somai
divkaio~
hJ tevcnh
a[rti (bijw.)
prov~ + acc.
oJ h{lio~
oJ qivaso~
trei`~, triva,
gen. triw`n

bang zijn (dat)
ik zal zijn (fut. van eijmiv)
rechtvaardig
kunst, vak(bekwaamheid), vaardigheid
zojuist
naar, tot, tegen
zon
thiasos
drie
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a[rcw

1. beginnen, de eerste zijn
om te
2. (+ gen.) heersen over
ei|~, miva, e{n, gen. eJnov~ één
deuvtero~
tweede
trivto~
derde

kaqeuvdw
oiJ me;n...oiJ de;
oJ me;n...oJ de;
prov~ + dat.
hJ u{lh

slapen
sommige(n)...anderen(n)
de een...de ander
bij, tegen..aan
hout, bos

oJ stevfano~
hJ pevtra
o{qen (betrekk.)
hJ krhvnh
oJ oi\no~
a[kro~

krans
rots
vanwaar
bron
wijn
uítstekend, uiterste van...,
top van...
zoet, lief, aangenaam
1. zodat
2. zodoende, dus (leidt
hoofdzin in)
zodat
1. gebed, wens
2. belofte

Blok 16 (Hfdst. 6, d/e)
oJ u{pno~
kinevw
oJ/hJ bou`~, boov~
oJ de;

		
		
ojrqov~
to; qau`ma, ato~
palaiov~
hJ parqevno~
hJ nebriv~, ivdo~

slaap
bewegen
rund (stier, os, koe)
1. hij, de ander (ander
onderwerp dan in de
voorafgaande zin)
2. maar hij
1. recht, rechtop
2. juist
wonder
oud, van vroeger
meisje, ongetrouwde
vrouw
hertenvel

glukuv~, glukevo~
w{ste + persoonsvorm

		
+ inf./A.c.I.
hJ eujchv

Blok 17 (Hfdst. 8, a/b)
oJ tuvranno~
h{ttwn, h{ttono~
steivcw
ejpiv/ejp∆/ejf∆+ acc.
keleuvw
oJ i{ppo~
to; tovxon
prov~ + gen.

		
peivqomai + dat.,
aor. ejpiqovmhn
perf. pevpoiqa
ou[/ouj fhmi
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alleenheerser, tiran
zwakker, minder
gaan
1. op...af, naar
2. gedurende
bevelen, verzoeken,
aanraden
paard
boog
1. van de kant van
2. door (bij passieve
werkwoorden)
gehoorzaken, luisteren
naar, geloven

crhv, inf. crh`nai
ajnevcomai
feuvgw, fut. feuvxomai
aor. e[fugon

1. nee zeggen, weigeren
2. zeggen dat niet...,
ontkennen

swv/zw
koinov~

pavlin (bijw.)
oJ fovno~
w{sper
hJ ajspiv~, ajspivdo~
sigavw
mhcanavomai

het is nodig, het moet
uithouden, verdragen
1. vluchten, ontvluchten,
vermijden
2. vervolgd worden,
in ballingschap zijn
1. terug, weer
2. daarentegen
moord
1. (net) zoals
2. net alsof
schild
zwijgen
een middel verzinnen,
beramen
redden, behouden
gemeenschappelijk,
openbaar

BASISWOORDEN

ajeiv
i[sqi

altijd, steeds
1. weet (imp. van oi\da)
2. wees (imp. van eijmi)

pauvomai

1. (+ gen.) ophouden met,
stoppen
2. (+ part. prs.) ophouden
te/met

Blok 18 (Hfdst. 8, c/d)
bouvlomai,
fut. boulhvsomai
aor. ejboulhvqhn
oJ crusov~
oJ e[rw~, e[rwto~

(+ gen.)
hJ sighv
ejavn (= eij a[n) + conj.
ejpiceirevw + dat.
hJ oJdov~
a[ge/a[gete (dh;)
wJ~ tavcista
oJ crovno~
fqonevw + dat.
pavlai (bijw.)
pw`~;
e[molon (aor.)
h\;
hJ aijdwv~, aijdou`~

(graag) willen, liever
willen
goud
liefde (voor), verlangen
(naar)
het zwijgen, stilte
indien, als (conditioneel)
proberen, ter hand
nemen, ondernemen
1. weg
2. tocht
vooruit!
1. zo snel mogelijk
2. zodra als
tijd
misgunnen, jaloers zijn
op, benijden
lang geleden, vroeger,
al lang
hoe?
gaan, komen
soms? (vraagwoord)
1. schaamte
2. eerbied, ontzag

provqumo~ (2)
oJ crw`~, crwtov~
oJ kovsmo~

bereidwillig, graag
huid, lichaam
1. sieraad, tooi
2. orde, wereld(orde)
duvnamai
kunnen
qh`lu~, qhvleo~
vrouwelijk
to; ai|ma, ai{mato~
bloed
hJ mavch
strijd
gou`n (= ge ou\n)
tenminste
diav/di∆ + gen.
1. door (...heen)
2. door middel van
3. gedurende
lanqavnw, aor. e[laqon 1. (+ acc.) verborgen zijn
voor
2. (+ part.) ... ongemerkt
e[rhmo~ (2)
1. eenzaam, verlaten
2. (+ gen.) beroofd van,
zonder
gelavw
lachen
bouleuvw/
1. beraadslagen
bouleuvomai
2. besluiten (aor.)
e[xesti(n)
het is mogelijk/
geoorloofd
poreuvomai
reizen, marcheren, gaan

Blok 19 (Hfdst. 8, e)
kaqivstamai,
aor. katevsthn
to; e[rgon
tivnomai
hJ stolhv
o{sper

worden, geraken in

eij~ ”Aidou

werk, daad
doen boeten, zich wreken
op, straffen
kleding(stuk)
1. precies die, dat (betrekk.)
2. (met ingesloten antecendent)
wie, wat

gignwvskw,
fut. gnwvsomai
aor. e[gnwn

naar het huis van Hades
(Onderwereld)
inzien, leren kennen

243

BASISWOORDEN

Blok 20 (Hfdst. 10, b/c/d)
hJ rJohv
oJ despovth~
me;n ou\n

stroom (van een rivier)
heer des huizes, meester
welnu, nu (geeft overgang
		
aan naar een ander onderwerp)
kaqivzw
1. doen zitten, neerzetten
2. gaan zitten
e[nqa
1. daar, daarheen
2. op dat moment, toen
3. waar (betrekk.)
oJ povno~
1. inspanning, moeite,
werk
2. pijn, nood
to; zugovn
juk
ajllhvlwn, -oi~, -ou~ elkaar
e[lexa
aor. van levgw zeggen
toiovsde
zodanig, dergelijk, zo’n
ejpiv/ejp∆/ejf∆+ gen.
1. op
2. tijdens
ajnabaivnw
omhooggaan,
(be)klimmen
hJ ejlavth
den, pijnboom

qaumastov~

mevla~, mevlaina,
mevlan, gen. mevlano~
ou[pw
dh`lo~
hJ fwnhv
uJma`~
timwrevomai
a{ma/a{m∆
ajgoreuvw
oJ oujranov~
hJ gai`a
to; fw`~, fwtov~
semnov~
to; qhrivon
hJ bohv

wonderlijk,
bewonderenswaardig,
verbazingwekkend
zwart
nog niet
duidelijk
stem, geluid
jullie (acc. van uJmei`~)
zich wreken op, straffen
1. (bijw.) tegelijk
2. (+ dat.) tegelijk/samen
met
spreken
hemel
aarde, land, grond
licht
eerbiedwaardig,
indrukwekkend
wild dier, beest
geroep, geschreeuw

Blok 21 (Hfdst. 10, e/f/g/h)
devcomai
rJivptw
oJ aijqhvr, evro~
hJ proqumiva
hJ ajporiva
tevlo~ (bijw.)
oJ qhvr, qhrov~
aiJrevw, aor. ei|lon
mhvde
murivoi
tlhvmwn (2)
sevqen
katevcw
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aannemen, ontvangen
werpen
lucht, hemel
bereidheid, ijver
radeloosheid,
moeilijkheid
ten slotte
wild dier, beest
(in)nemen, krijgen,
gevangen nemen
1. en niet
2. ook niet, zelfs niet
talloze
ellendig, rampzalig
= sou`
in zijn macht houden,
vasthouden, beheersen

ajristerov~
oJ w\mo~
e{tero~
u{po/u{p∆/u{f∆ + gen.

		
rJhvgnumi
ceroi`n (dat. dualis)
to; davkruon
hJ sumforav
kavllisto~
oi[omai/oi\mai
to; kth`ma, kthvmato~

links, linkerschouder
de een, de ander (van twee)
1. door (toedoen van) (bij
passieve werkwoorden)
2. onder (...vandaan)
breken, doorscheuren
met beide handen
traan
1. gebeurtenis
2. tegenspoed, ongeluk
mooist, zeer mooi
menen, vermoeden
bezit

BASISWOORDEN

Blok 22 (Hfdst. 11, b/c/d/e)
ei\ta/ei\t∆
daarna, dan
mavthn (bijw.)
tevergeefs, zonder reden
oJ levwn, levonto~
leeuw
euJrivskw, fut. euJrhvsw vinden, ontdekken,
aantreffen
aor. hu|ron
aor. pass. huJrevqhn
perf. hu{rhka
het zien, aanblik, gezicht
hJ o[yi~, o[yew~
mevgisto~
grootst, zeer groot
a[risto~
best, zeer goed
speivrw
zaaien
a{pa~, a{panto~ (= pa`~) 1. (ge)heel, ieder
meivzwn, meivzono~

tavla~, vrl. tavlaina
ajpovllumi
aor. ajpwvlesa
oijkei`o~
ei[qe + opt.
oJ trovpo~

oJ neaniva~
mevnw
eujtucevw

2. (mv.) alle
groter

ongelukkig, ellendig
1. te gronde richten,
doden
2. verliezen
eigen, verwant
(in wensen) moge...!
1. wijze, manier
2. (meestal mv.) aard,
karakter
jongeman
blijven, wachten (op)
gelukkig zijn, succes
hebben

Blok 23 (Hfdst. 11, f/g)
lamprov~
hJ yuchv
to; e[po~, e[pou~
pw~ (bijw.)
kluvw, aor. e[kluon
ajpokrivnomai
oJ povsi~, io~
to; proswvpon
skopevw,
aor. ejskeyavmhn
bracuv~, bracevo~
to; a[lgo~, ou~
hJ ajlhvqeia

schitterend
leven, ziel, geest
woord, verhaal, vers
op een of andere manier,
enigszins
1. horen
2. (+ gen.) luisteren naar
antwoorden
echtgenoot
gezicht
bekijken, letten op,
beschouwen
kort
verdriet, leed
waarheid

provsqe(n)

to; mevllon,
mevllonto~
ajpovllumai,
aor. (ajp)wvlomhn
perf. (ajp)ovlwla
oJ tovpo~
maivnomai
movli~/movgi~ (bijw.)

1. (van plaats) aan de
voorkant, van voren
2. (van tijd) van tevoren,
vroeger
toekomst
omkomen, te gronde
gaan, sterven
plaats
tekeer gaan, waanzinnig
zijn
met moeite,
ternauwernood
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